
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
De toekomst van het wonen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Door een tekort aan woningen stijgen de prijzen op de 
woningmarkt de pan uit. Hoe komt dit? Hoe was dit 
vroeger geregeld in Nederland? En wat zijn de 
oplossingen voor de toekomst? 
 
Vakgebied 
Economie & aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Woningmarkt, sociale huur, daklozen, stikstof  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en economie, 
kerndoel 36 - De leerling leert betekenisvolle vragen te 
stellen over maatschappelijke kwesties en 
verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt 
in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met 
kritiek om te gaan. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld:  
Wonen (Nederland van Boven),  
Stedelijke wederopbouw en suburbanisatie,  
Wat is de randstad (Clipphanger),  
Het oplossen van het woningtekort.   
 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Dat er ook voor mensen met een laag inkomen 
betaalbare woningen worden gebouwd. 
2 A, C en D  
3 720,- euro  
4 40.000 
5 Als je geen vast woonplek hebt is het lastiger om 
vervolgstappen zoals een baan of gezin te zetten.  
6 B. Paleizen voor arbeiders 
Verdiepingsvraag: 
A. Door de stikstofregels zijn sommige bouwprojecten 
stilgelegd omdat ze de stikstof-norm overstegen. 
B. Eigen mening onderbouwen 
C. Bijvoorbeeld klimaatneutraal bouwen of compenseren 
door maximum snelheid op de snelweg te beperken of 
stikstofuitstoot in de landbouw en industrie te beperken. 

Kijkvragen 
1 Wat houdt sociale woningbouw in?  
 
2 Waardoor zijn de prijzen op de woningmarkt gestegen? 
(Meerder antwoorden mogelijk) 
A. De overheid heeft de woningmarkt aan de vrije markt 
overgelaten 
B. Minder mensen zoeken een huis 
C. Er worden te weinig huizen gebouwd 
D. Sociale huurwoningen worden gesloopt, verkocht en 
naar de vrije sector overgeheveld  
 
3 Hoeveel huur betaalt Nelske voor haar appartement van 
25m2? 
 
4 Hoeveel daklozen telde Nederland in 2018? 
A. 10.000      B. 20.000  C. 40.000 
 

 
 
5 Wat bedoelt Cody met een ‘uitgesteld leven’? 
 
6 Hoe werden de huurwoningen genoemd die zo’n 100 
jaar geleden voor arbeiders gebouwd werden? 
A. Krotten 
B. Paleizen voor arbeiders 
C. Achterkamertjes 
D. Penthouses 
 
Verdiepingsvraag 
Lees het artikel over Programma Aanpak Stikstof. 
A. Leg uit wat stikstof en woningnood met elkaar te 
maken hebben. 
B. Ga in gesprek over de vraag: Wat vind je belangrijker, 
dat de stikstofnorm gehandhaafd blijft of dat er genoeg 
woningen worden gebouwd? Onderbouw je mening. 
C. Bedenk oplossingen om toch huizen te kunnen bouwen 
zonder de stikstofnorm te overschrijden.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nederland-van-boven-in-de-klas-wonen-in-nederland/#q=wonen
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-stedelijke-wederopbouw-en-suburbanisatie/#q=wonen
https://schooltv.nl/video/wat-is-de-randstad-de-grootste-metropool-van-nederland/#q=wonen
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-het-oplossen-van-het-woningtekort/#q=wonen
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/stikstof
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De toekomst van het wonen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Door een tekort aan woningen stijgen de prijzen op 
de woningmarkt de pan uit. Hoe komt dit? Hoe was 
dit vroeger geregeld in Nederland? En wat zijn de 
oplossingen voor de toekomst? 
 
Vakgebied 
Economie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Woningmarkt, sociale huur, daklozen, stikstof  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
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Wonen (Nederland van Boven),  
Stedelijke wederopbouw en suburbanisatie,  
Wat is de randstad (Clipphanger),  
Het oplossen van het woningtekort.   
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema woningnood is te gebruiken als 
onderwerpen voor je profielwerkstuk bij de vakken 
economie en aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Eerste monteur woning 
Monteur elektrotechniek 
 
HBO: 
Bouwkunde 
Built Environment 
 
WO: 
Planologie 
Environment and Society studies  
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1 Wat houdt sociale woningbouw in?  
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naar de vrije sector overgeheveld  
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van 25m2? 
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5 Wat bedoelt Cody met een ‘uitgesteld leven’? 
 
6 Hoe werden de huurwoningen genoemd die zo’n 100 
jaar geleden voor arbeiders gebouwd werden? 
A. Krotten 
B. Paleizen voor arbeiders 
C. Achterkamertjes 
D. Penthouses 
 
Verdiepingsvraag 
Lees het artikel over Programma Aanpak Stikstof. 
A. Leg uit wat stikstof en woningnood met elkaar te 
maken hebben. 
B. Ga in gesprek over de vraag: Wat vind je belangrijker, 
dat de stikstofnorm gehandhaafd blijft of dat er genoeg 
woningen worden gebouwd? Onderbouw je mening. 
C. Bedenk oplossingen om toch huizen te kunnen 
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